
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   ثانوية                                                                           مديرية التربية لوالية لوالية  

 المدة :                                                                                       ر ت 3الشعبــــة :

 في مادة الفلسفة إمتحان بكالوريا التعليم الثانوي التجريبي

 2018دورة مــــــــاي )

 
 عالج موضوعا واحدا  من المواضيع التالية على الخيار:

       

 الشيى من االفكار يستطيع ان يحقق لنفسه ظهورا في لعقل مالم يكن)هيوم دافيد يقول األول : املوضوع          

 ؟ حلل و ناقشالحسية قد سبقه ومهدت له االنطباعات 

 
 املوضوع الثاين :       

  ." اليقين الرياضي ثابت بصورة مطلقة "   :دافع عن األطروحة التالية                           

                                                                                              
 :الموضوع الثالث: )النص( 

نوعان من الصعوبات : األول يتمثل  -هي نفسها  -إن الطبيعة المعقدة لألجسام الحية يترتب عنها  ...      

في أننا كلما حاولنا بلوغ الوحدات في أعماق العضوية ، فإننا قد نخاطر بإتالفها و عرقلة نشاطها ن و ربما 

  .التجريب على العضوية خطوة خطوة و بكيفية تدريجيةإيقافه ، و عليه يتعين إدخال 

أما النوع الثاني من الصعوبة ، فيكمن في أن الظواهر التي تحدث داخل األعضاء الحية المختلفة في الكائنات 

الحية ال تستقل عن بعضها البعض ... و على العالم الفيزيولوجي إذن أن يسعى بواسطة التحليل التجريبي 

عضوية ، و عزل مكوناتها ، و لكن ال ينبغي أن يتصور هذه المكونات منفصلة بعضعا عن إلى تجزئة ال

  ...بعض

إن الظواهر البيولوجية ليست أشد تعقيدا من ظواهر الفيزياء بسبب طبيعتها ، أو بسبب خاصية ينفرد         

  ...بها الكائن الحي ، و إنما هي أشذ تعقيدا بسبب أننا ال نستطيع أبدا عزلها

و بدال من العمل على إستثناء الكائنات الحية من الخضوع للقوانين التي تحكم المادة ، على العالم 

ماد على مناهج الفيزياء و الفيزيولوجي أن يحاول دراسة الظواهر التي تجري داخل العضوية الحية باإلعت

 -الكيمياء ، و على البيولوجيا كما يقول ) كلود بيرنار ( : " أن تأخذ المنهج التجريبي من العلوم الفيزيائية 

  . "الكيميائية ، لكن مع اإلحتفاظ بظواهرها النوعية و قوانينها الخاصة

 فرانسوا جاكوب                                                                                               

                                                           

 أكتب مقالة فلسفية تعاجل فيها مضمون النص. املطلوب: 
   

 ابلتوفيق  1/1الصفحة  إنتـــــــــــهى
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 املوضوع الثالث:-

هلا:طرح املشكل األخالقي إلشكالية القيمة األخالقية وظهور نزعات فلسفية ترجع املصدر النص الفلسفي *طرح املشكلة: التقدمي  
(الذي 1957/1917اىل نواحي خمتلفة ومن بينها النزعة الوضعية اليت تتجلى يف الفلسفة اإلجتماعية وعلى رأسها إميل دوركامي)

 -ن( *حماولة حل املشكلة:04؟الفرد؟ أم اجملتمع؟)حدد أساسها يف اجملتمع والسؤال املطروح:مامصدر القيمة األخالقية

حتليل حمتوى النص:األخالق مصدرها اجملتمع الالفرد فالشعور األخالقية هو نتيجة التجربة الواقعية أي الواقع هو الذي يعلمنا     
ة يف إكساب الفرد القيم ومبادئ اخلري والشر والدليل خلو شعور الطفل من هذه القيم مثال)اإليثار والتضحية( دور األسرة واملدرس

 ن( *04األخالق)إذا تكلم ضمريان فإن اجملتمع هو الذي يتكلم فينا()

تقييم النص:صحيح أن للمجتمع دور فاعل وفعال يف إبراز القيم األخالقية لكن األخالق اليت جاء هبا املذهب اإلجتماعي حتمل 
جمتمع قيمه اخللقية وإذا حولت األخالق اىل دراسة للعادات والتقاليد فغري  يف ذاهتا بذور فنائها فما قيمة األخالق إذا كان لكل

 ن( *04مستبعد أن تتحول اىل رذائل ولن يبقى من أثر للقيم األخالقية الصحيحة وهذا مايتناىف مع القيم السامية.)

اإلنساين الذي كرم هللا به عباده الميكن الرأي الشخصي:يف احلقيقة أن النزعة اإلجتماعية فيها هتميش للواقع الفردي ألن العقل 
 ن( 04إغفاله يف التميز بني اخلري والشر)

*حل املشكلة: اخلروج منها:خالصة القول تتعدد مصادر القيمة األخالقية جمتمع وعقل ومنفعة ودين فهي تتأرجح بني املطلق 
 ن(04والنسيب والميكن إمهال طرف واإلهتمام أبخر)
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